Agenda
Wo 21 mrt
Do 22 mrt
Do 22 mrt
Vr 23 mrt
Ma 26 mrt
Vr 30 mrt
Vr 30 mrt t/m
Ma 2 apr
Wo 4 apr
Wo 11 apr

Stembureau verkiezingen
Skills, klas 5-6
Ouderavond klas 3-4
Palmpasen
8.30 Klassenouderoverleg
11.00 Leerlingoverleg
klas 5-6 paasvoetbaltoernooi
Paasweekend
Start Circusweek
11.45 – 12.45 klassenpresentatie circus voor alle
ouders en belangstellenden in de gymzaal

Aanwezigheid directeur : maandag en donderdag.
Deze dagen is er tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, je kunt even bij mij binnen
lopen met een zorg of vraag. Je kunt ook altijd een afspraak maken
Berichtje directeur,
Klassenouderoverleg 26 maart
Maandag 26 maart is er een klassenouderoverleg. Jullie kunnen je puntjes meegeven
aan de klassenouder van je klas.
Scholing
Maandag 19 maart gaat juf Josien naar Intervisiegroep Regenboogspecialist, juf Judith
zal die dag de lessen geven.
Maandag 26 maart heeft juf Inga een scholingsdag als Vertrouwenspersoon, juf Jannie
zal die dag de lessen geven.
Zoals jullie weten hebben we in school een aantal verantwoordelijk taken. Juf Annelien
is de Taalspecialist, juf Jannie is de Rekenspecialist, juf Inga is de
Vertrouwenspersoon, juf Josien is de Regenboogspecialist en juf Maike en Debby zijn
Kleuterspecialist.
Als specialist stuur je dit gebied aan in de hele school. Je blijft op de hoogte van
vakliteratuur, je deelt dit op de vergadering en je kijkt bij collega’s naar de lessen.
Zo helpen we elkaar bij te blijven en steeds beter in ons vak.
(Zou een leuk onderwerp zijn voor de Luizenmoeder)
Joke Rebel

Kunstweek circus in april

HULP nodig!!! De tijden zijn veranderd
*Huub Kooijmans heeft hulp nodig op woensdag 4 april bij het
opbouwen en afbouwen voor de voorstelling. Het gaat om hulp bij
het uitladen van de bus en matten en banken klaar zetten voor de
kinderen. Na de voorstelling weer helpen opruimen.
Dit is van 10.30-12.00u in de kleine zaal.
12.00-12.45u is de voorstelling, te zien voor alleen de kinderen,
leerkrachten en ouders die helpen. Evt. daarna nog even helpen als
dat kan.

*Woensdag 11 april heeft hij weer hulp nodig bij het opbouwen èn afbouwen. Dan is het van
8.00-9.30u en van 13.00u-14.00u (grote zaal)
*Zijn er ouders die wat soep, broodjes, pannenkoeken of een salade (iets van een lunch voor
deze meneer) zouden willen verzorgen voor 1 van deze dagen als Huub Kooijmans er is?
!!!
Voorstelling voor alle ouders in de grote gymzaal:
woensdag 11 april van 11.45-12.45u (andere tijd geworden)
Ouders die willen helpen kunnen zich melden bij juf Maike.

Verjaardag juf Judith
Juf Judith werd afgelopen
dinsdag 50! De voorpret was al
heel leuk en we zijn er wel
even druk mee geweest. We
hebben het plein mooi versierd
en er zat een heuse Sarah
klaar om juf Judith te
verwelkomen! Toen ze
aankwam, hebben we met de
hele school en wat ouders voor
haar gezongen. Daarna werd
ze gekroond en kreeg de
verjaarmantel omgehangen.
Ze stond in het middelpunt
van de belangstelling, niet
echt haar favoriete plaats....
Later kwam ze met lekkers de
klassen rond en kreeg ze van
alle kinderen een bolletje wol
met een speciaal gemaakte
wikkel erom. Kijk maar op de foto wat een
kleurenpracht dat is! Ze kreeg ook van de
collega’s een mooi cadeau. Het was een
feestelijke ontvangst.
Wij wensen juf Judith een heel mooi nieuw
levensjaar toe in goede gezondheid en we zijn
dankbaar voor alles wat je doet voor onze
school!!! Je bent er altijd en je doet je werk
met liefde!
Namens alle kinderen, collega’s en ouders van
de Esch

Ingezonden stuk:
Wat is de essentie van het vrijeschoolonderwijs?
Wat doet de vrijeschool om dat mogelijk te maken?
Voor welke uitdagingen staat het vrijeschoolonderwijs?
Deze drie vragen legde Antroposofie Magazine voor aan Aziza Mayo, lector 'Waarden van het
vrijeschoolonderwijs' aan de Hogeschool Leiden.
Interessant voor zowel ouders als medewerkers van vrijescholen. In een korte film legt ze op
een heldere manier uit waar de vrijeschool voor staat.
Misschien ook interessant voor de ouders en medewerkers van uw school?
De online lezing staat op onze website:
http://www.antroposofiemagazine.nl/online-lezingen/online-lezing-over-de-waarden-vanvrijeschoolonderwijs/

Op de voorkant: tekening van Emy (klas 3) afkomstig uit de Edda
Je kunt hierop onder andere de Ygdrasil (levensboom) zien en de Nornen, die heden, verleden
en toekomst voorstellen.

